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أ
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أسماء المشاركات في البحث

ميرنا المصري

أفنان معمر

هبه األغا
ريم البطة
إشراف المعلمتان :
 .1سهام أبو مصطفي

 .2مها شبير

* مطنلة البصح *
ِػاهُ لفاع ؽزة من مطنلة ثلٍث المّاى بػفة غامة وثػد مصاـظة خاهٍّهس واشدة من مصاـظات ؽزة الجُ ثػاهُ من
أ
أ
أ
ر
مطنلي ثلٍث المّاى المر الذي اهػنس بدو ة غلَ الشنان ،وادي بالن دّر موٌم الجػرض لمراض ومن ًوا ثواولت الدراصة
مطنلة ثلٍت المّاى ـُ لفاع ؽزة بػفة غامة ومصاـظة خاهٍّهس لمػرـة الػٍامو الجُ ثشٌم ـُ شدوت مطنلة ثلٍث
المّاى ومدي خفٍرة ًذى المطنلة غلَ غصة اإلهشان.
أ
* الصئلة الفرغّة *
أ
 .1ما ًُ مػادر المّاى المٍزٍدة ـُ لفاع ؽزة وما مدي ثاخّر مطنلي ثلٍث المّاى ـُ الكفاع غلَ غصة اإلهشان.
أ
 .2ما مدي ثاخّر اصجخدام المّاى الملٍخة غلَ غصة المٍاـن الفلشفّوُ؟ وًو المّاى المشجخدمة من لبو الشنان ـُ
لفاع ؽزة غالصة لالصجػمال البطري من شّح المٍاغفات الفلشفّوّة والػالمّة.
 .3اإلزراءات الجُ ِمنن أان ثجخذًا صلفة المّاى ومػلصة مّاى الشاشو ـُ مصاـظة خان ٍِهس للٍلاِة من ثلٍث
المّاى.

* أاًداف البصح *
أ
 .1الجػرف إلَ مػادر المّاى ـُ لفاع ؽزة وشكّكة الوؽاع المائّة ـُ لفاع ؽزة أوابرز المطنالت الجُ ثشٌم ـُ ثلٍث
مّاى الطرب.
آ
 .2مػرـة هٍغّة المّاى ـُ الخزان الرٍـُ ومدى غالشّجٌا لالصجخدامات الدمّة ومدى مفابكجٌا لجػلّمات موظمة
الػصة الػالمّة والمٍاغفة الكّاصّة الفلشفّوّة.
أ
 .3الجػرف إلَ أاًم المراض الجُ ثػّب أاًالُ مصاـظات ؽزة من زراء اصجخدام المّاى الملٍخة.
 .4مػرـة دور مػلصة وصلفة المّاى ـُ الجخفّؿ من خفر ثلٍث المّاى ـُ لفاع ؽزة.

* أاًمّة البصح *
.1
.2
.3
.4
.5

أ
ِػجبر للدراصة أاًمّة خاغة لهي ِدرس ثلٍث المّاى ومالٌا من أاؽرار غلَ الػصة واإلهشان.
أ
ثػجبر مطنلة المّاى الػادمة من أاخفر المطنالت الجُ ٍِازٌٌا صنان مصاـظات ؽزة وبالجالُ ـمٍؽٍع ثاخّر المّاى
أ
الػادمة غلَ الخزان الرٍـُ زدِر بالدراصة ،لن ثلٍث الخزان الرٍـُ لي أاخر هبّر غلَ صالمة المرجمع.
ثفّد الدراصة ـُ شو مطنلة ثمس زاهب مٌم من شّاى الشنان وًٍ الػصة الػامة لٌم.
ثػد ًذى الدراصة إؽاـة للمن جبة الفلشفّوّة الجُ مازالت ثػاهُ هدرة المرازع المجخػػة ـُ مرال زؾراـّا البّئة.
أ
إن دراصة المّاى الرٍـّة وهٍغّجٌا ،وثاخّر المّاى الػادمة غلٌّا لٌا أاًمّة هبّرة هٍهٌا ثصظُ باًجمام هبّر من
زاهب المؤصشات الرصمّة.

* مػفلصات الدراصة *
 .1الجلٍث ًٍ :الجؾّر الصاغو ـُ الخٍاص الفّزِائّة والنّمائّة والبٍّلٍزّة للٌٍاء أاو الجربة أاو الماء وِجرثب غلّي ؽررا
بصّاة اإلهشان ـُ مرال هطاـي الٍّمُ والػواغُ والزراغُ مشببا الؾرر والجلؿ لمػادر البّئة الفبّػّة
(زابر)3 :2011،
أ
 .2الصفر المجػاغّةِ :منن ثػرِؿ الصفر المجػاغّة غبارة غن بئر ثصفر باغماق مجفاوثة ِجم من خاللي الجخلع من
مّاى الػرف الػصُ غن ـرِق ثشرِبٌا من خالل الجربة المصّفة والنمّة المجبكّة ِجم هؾصٌا بٍاصفة غربات
خاغة وبذلم ِجراوح غمق الصفرة المجػاغّة ما بّن  10-5أامجار ( أابٍ راس)33 :2012،
أ
 .3ثلٍث المّاى  ًٍ:دخٍل زشم ؽرِب غلَ المّاى ومػادرًا مما ِؤدي الَ ـكداهٌا لشدى غفاثٌا وًُ اما اللٍن او
الرائصة او الفػم او زمّػٌا (ربّع ،ـٌد)18 :2010،

* موٌرّة البصح *
الموٌذ الٍغفُ والجارِخُ
* أادوات البصح *
آ
المكابلة إؽاـة الَ ـصع غّوات مّاى لبػؼ ابار الطرب ـُ مصاـظة خان ٍِهس بٍالع ( )14بئر بفرِكة غطٍائّة.

* شدود الدراصة *
الصد المناهُ :ثوصػر شدود الدراصة المناهّة ؽمن لفاع ؽزة ومصاـظة خاهٍّهس الجُ ثػرؽت ـٌّا المّاى لمرمٍغة
من المجؾّرات اهػنشت بالشلب غلَ شّاى المٍاـوّن.
أ
الصد الزماهُ :ثرثبؿ الدراصة باوؽاع المّاى ـُ مصاـظة خاهٍّهس ولفاع ؽزة خالل غام .2015-2010

* مرجمع وغّوة البصح *
* مرجمع البصح *
آ
ابار مصاـظة خان ٍِهس وِبلؼ غددًا  40بئر
* غّوة البصح *
 14بئر ـُ مصاـظة خان ٍِهس ثم اخجّارًا بفرِكة غطٍائّة

* الوجائذ *
آ
أ
 .1الصفر المجػاغّة والمراري المنطٍـة الجُ ِػجمد غلٌّا الشنان ـُ غرف المخلفات الدمّة والموزلّة اوزدت
الػدِد من المطنالت ـُ مصاـظات لفاع ؽزة.
 .2الوظام المجبع ـُ الجخلع من المّاى الػادمة الموزلّة مع غدم مراغاة أاي غفات خاغة للصفر المجػاغّة وغدم
وزٍد زٌة رصمّة مطرـة غلَ مجابػة ًذى الصفر زػلٌا أاماهن ثؾذِة للخزان الرٍـُ ـاخجلفت مّاى الػرف
الػصُ الموزلُ بنو ما ثصملي من ملٍخات بالخزان الرٍـُ.
آ
 .3الجشرب المباظر للمخلفات الدمّة إلَ الخزان الرٍـُ أاغابي بالجلٍث ـزادت هشبة الملٍخات بمػدلت ثفٍق ما
شددثي موظمة الػصة الػالمّة والمٍاغفة الكّاصّة الفلشفّوّة ،ـارثفػت هشبة الوجرات  NO3ـُ مّاى
أ
الطرب ل ه در من غطرة أاؽػاف ،وارثفػت هذلم مػدلت النلٍراِد  Clإلَ شٍالُ ؽػفّن أاو خالخة أاؽػاف
وهذلم الصال بالوشبة للجٍغّو النٌربائُ  ECوالمٍاد الذائبة النلّة  TDSوالفلٍراِد.

* ثابع الوجائذ *
.4

.5
.6
.7

ِجصمو المٍاـن الفلشفّوُ الذي ِػّض ـُ المصاـظة بػؼ المشئٍلّة غما شدث من ثلٍث للخزان الرٍـُ وذلم
أ
آ
هجّرة للممارصات الخفا ـُ غرف المخلفات الدمّة واصجخدام الصفر المجػاغّة ،ول ُثػفَ من ًذى المشئٍلّة
أ أ
الرٌات المخٍلة باإلظراف والمجابػة الػصّة والبّئّة والجُ أاغبس دورًا مؾّبا وهان المر ل ِػوٌّا.
للجلٍث المائُ مػادر ومنٍهات غدِدة موجطرة ـُ البّئة وغدم مرالبجٌا ومجابػجٌا ثؤدي إلَ ثفطُ الجلٍث بوفاق واصع.
الصجؾالل المفرط لمّاى من لبو الشنان أادى إلَ اصجوزاف الخران الرٍـُ وبالجالُ أاغبس ًواك هكع شاد ـُ مػدلت
المّاى المجاشة وخاغة مع الزِادة الشناهّة النبّرة.
غدم وزٍد وغُ هاـُ لدي المزارغّن بالمصاغّو الجُ ثشجوزف همّات هبّرة من المّاى ِزِد من أازمة المّاى ـُ الكفاع
لذلم ِرب إثباع صّاصة اصجٌالك مجٍازهة للمّاى.

* ثٍغّات البصح *
.1

.2

.3
.4

آ
ؽرورة لّام الرٌات المشؤولة بجصشّن ه فاءة مصفة المػالرة وبواء الموطات الالزمة لمػالرة المّاى الػواغّة
الملٍخة ،ومّاى المخلفات البطرِة الشائلة ،لبو ثػرِفٌا هصٍ المشفصات المائّة الوظّفة ،لموع وغٍل أاي رواصب
ؽارة أاو مٍاد صامة إلٌّا.
أ
أ
ثرظّد اصجٌالك المّاى الرٍـّة لهٌا ثػد المػدر الٍشّد للطرب والصجخدامات الموزلّة وهاـة الهطفة الزراغّة
آ
والكؾاء غلَ ظاًرة البار الػطٍائّة.
ؽرورة إهطاء ظبنة غرف غصُ ثؾفُ زمّع مصاـظات ؽزة من أازو الصد من ثشرب المّاى الػادمة إلَ الخزان
الرٍـُ وبالجالُ الجخفّؿ من شدة الجلٍث.
أ
الًجمام الخاص بالشٍال البّئّة ـُ مواـق ظبنات الري والػرف المّاى الشاشلّة ،ورغد ثلٍخٌا ،وؽع اإلزراءات
الالزمة لصماِجٌا من الجلٍث النّمّائُ.

* ثابع ثٍغّات البصح *
.5

.6
.7

.8
.9

الصد من الجلٍث النّمّائُ الوازم غن اصجخدام المبّدات والمخػبات الصطرِة والزراغّة وذلم غن ـرِق ثجفّؿ
المزارغّن بالفرق الشلّمة لصجخدام المخػبات والمبّدات ،هذلم الصد من اصجخدام الصفر المجػاغّة الجُ ثشاًم
ـُ ثلٍث المّاى الرٍـّة.
آ
ؽرورة إخؾاع مّاى البار للمػالرة الصٍِّة والنّماوِة لبو ثٍزِػٌا وؽخٌا ـُ ظبنات مّاى الطرب.
موع غٌارِذ الوؾس من ثفرِؼ شمٍلجٌا ـُ وادي ؽزة وإؽالق المراري الخرصاهّة المنطٍـة شجَ ل ثػب ـُ مرري
أ
أ
وادي ؽزة لن ثربة الٍادي مفننة وثشمس بجشرِب المّاى الػادمة الملٍخة بالمخلفات الدمّة والٍغٍل إلَ الخزان
الرٍـُ واخجالًا بمّاى الطرب.
إغادة اصجخدام المّاى المػالرة ـُ الري ،والصد من مػادر ثلٍِح المّاى.
اشاـة المواـق الجُ ُثشجخرج موٌا المّاى الرٍـّة المشجخدمة إلمداد الجرمػات الشناهّة بصزام ِجواصب مع ؽخامة
أ
الصجٌالكُ ،ثموع ـّي الزراغة أاو البواء أاو ظق الفرق ،وزرع ًذى المواـق بالظرار المواصبة.

